
 

Příloha č. 11 

 
PLATEBNÍ PODMÍNKY TÁBORŮ 

 

1) Přihlášení na tábor (příměstský nebo pobytový) 

Na tábor je možné se přihlásit:  

 elektronicky prostřednictvím webu https://tabory.doris.cz. 

Řádně přihlášeným se účastník stává: 

 po uhrazení rezervační zálohy nebo úplaty v plané výši, 

 po odevzdání vytištěné přihlášky z elektronického systému (s podpisem zákonného zástupce). 

 

Přihlášky odevzdávejte na podatelně (pracoviště Vila Doris) nebo je vhazujte v zalepené obálce do 

schránky uvnitř budovy Komín v prostorách recepce, nejpozději do 1 měsíce po přihlášení.  

 

Nesplněním jedné ze dvou výše uvedených podmínek se přihlášení účastníka ruší. 

 

2) Úhrada za tábor 

Úplatu za tábor lze hradit dvěma způsoby: 

a) celkovou výši úplaty: 

 V případě přihlášení před 31.03. platbu prosím proveďte nejpozději do 31.03. 

 V případě přihlášení od 01.04. platbu prosím proveďte ihned. 

b) rezervační zálohou a doplatkem: 

Tento způsob úhrady je možné uplatňovat pouze při přihlášení do 31.03. 

Výše rezervační zálohy: 

 příměstský tábor:  500 Kč, 

 pobytový tábor:  1000 Kč. 

Termíny úhrady jednotlivých plateb: 

 rezervační záloha do týdne po přihlášení, doplatek do 31.3. 

(V případě, že záloha nebude uhrazena v řádném termínu, přihláška se může zrušit.) 

 

Platby prosím uhraďte: 

 Bezhotovostně na účet (variabilní symbol = číslo vygenerované při přihlašování; do zprávy pro 

příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka tábora),  

 v ojedinělých případech na pokladně organizace (ul. 17. listopadu 2, Šumperk) v úředních 

hodinách (viz https://www.doris.cz/?action=pracoviste) 



 

 fakturou - písemnou objednávku organizace, která bude částku platit, zasílejte na 

faktury@doris.cz. 

 

3) Storno poplatky, podmínky vrácení zálohy a úplaty 

Vrácení finanční částky za úhradu tábora (zálohy nebo celé úplaty) lze požadovat v odůvodněných 

případech pouze na základě písemné žádosti (ke stažení v oddílu Tábory na www.doris.cz). 

O vrácení nebo nevrácení úhrady rozhoduje ředitelka. 

 

Vrácení uhrazené částky: 

 Do 31.03. se vrací uhrazená částka v plné výši, tj. záloha a doplatek nebo celá částka. 

 Od 01.04. se vrací úplata za tábor snížená o zálohu. 

 

Storno poplatky: 

Odhlášení do 3 dnů před zahájením tábora:  

 SVČ nevrací žádnou částku.  

 Pouze v případě nemoci se po předložení lékařského potvrzení vrací částka za stravu a ubytování, 

a to až po vyúčtování tábora. 

 

Odhlášení od 4 dnů do 14 dnů před zahájením tábora:  

 Vrací se 25 % ceny po vyúčtování tábora. 

 

Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že si přihlášený účastník za sebe najde 

náhradu.  

O vrácení platby je nutné požádat do 14 dnů po skončení tábora. 

 

 

PhDr. Petra Müllerová, Ph.D. 

ředitelka  


